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Processos osmòtics. 
Informació addicional pel professorat. 

 
 

Respostes a les preguntes: 

1)  

a) Es tracta que els alumnes s’expressin amb claredat i descriguin el 

procés que es mostra a l’animació.  

b) Si que es produiria el mateix fenomen perquè l’osmosi no està 

afectada per la qualitat dels soluts sinó per la quantitat de soluts, és 

a dir per la concentració de soluts. Tant se val si els soluts són ions 

petits o molècules grans. De naturalesa inorgànica o orgànica. En el 

cas del midó, no es produiria cap efecte, ja que es tracta d’una 

substància insoluble en aigua i, per tant, no modificaria la 

concentració. 

c) En el cas que no es pogués augmentar el volum quan entra aigua per 

osmosi, apareixeria una resistència causada per l’augment de la 

pressió. Aquesta pressió aturaria el moviment net de l’aigua i no 

s’igualarien les dues concentracions.  

En el cas de la cèl�lula vegetal aquesta pressió interna de la cèl�lula 

sobre la paret vegetal és la turgència, responsable que les parets 

cel�lulars siguin rígides i la planta estigui erecte.  

d) Si s'augmenta la pressió del costat de major concentració, pot 

aconseguir-se que el dissolvent passi des del costat d'alta 

concentració al de baixa concentració. D'aquesta manera s'està 

produint el fenomen contrari a l'osmosi, per això es diu osmosi 

inversa. És a dir, el dissolvent de la zona d'alta concentració passa a 

la de baixa concentració. 

Si l'alta concentració és de sals, per exemple a l'aigua marina, en 

aplicar pressió, l'aigua passa a l'altre costat de la membrana sense les 

sals aconseguint dessalinitzar l'aigua de mar i fent-la potable. 

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Osmosi_inversa) 

2)  
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En aquest cas, es demana a l’alumnat que apliquin el han aprés  a partir de la 

posada en comú de l’apartat anterior. Aquí ja han d’utilitzar un vocabulari 

científic adequat (han de parlar de solució hipertònica, hipotònica, isotònica, 

membrana semipermeable). 

 

3)  

• A través de l’osmosi 

• El disseny experimental consisteix en omplir, un cilindre d’argila amb 

una solució salina. Dins el cilindre es col�loca un tub de vidre foradat 

per on pot circular-hi aigua. Aquest muntatge es posa dins un 

Erlenmeyer amb aigua destil�lada. L’aigua entra per osmosi i 

s’observa pujar la solució salina per dins el tub de vidre.  

• En el vídeo es mostra un model de membrana semipermeable que 

separa dos medis de diferent concentració, es comenten dos casos: 

i. Quan la membrana és fixa, a l’entrar aigua a la solució 

més concentrada augmenta la pressió. 

ii. Quan la membrana és mòbil, a l’entrar aigua a la solució 

més concentrada augmenta el volum.  

• La planta es deshidrata perquè es rega amb una solució salina més 

concentrada (hipertònica) que la solució intracel�lular (hipotònica), 

per tant l’aigua surt de les cèl�lules de l’arrel cap al medi per osmosi.  

 

4) Finalment es posa a prova la capacitat explicativa demanant l’alumnat que 

apliqui els nous coneixements apressos sobre l’osmosi a situacions 

quotidianes. 

 
 
 
 


